
 
 

  

   

 

  

 

 

Kebijakan Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan 

 

Melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia serta menjaga lingkungan 

merupakan nilai-nilai inti Pirelli Group dalam melakukan dan mengembangkan kegiatannya.  

 

Strategi Pirelli untuk pembangunan berkelanjutan mengejar penyempurnaan berkesinambungan 

dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, sesuai 

dengan Kode Etik dan Nilai Perusahaan dan dengan memenuhi Model Keberlanjutan 

(Sustainability Model) yang dicanangkan oleh United Nations Global Compact, "Deklarasi ILO 

mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja" dan "Deklarasi Rio tentang 

Lingkungan dan Pembangunan". 

 

Secara khusus, Pirelli: 

 melakukan pengelolaan kegiatan kesehatan dan keamanan kerja serta lingkungannya 

dengan mematuhi hukum terkait dan semua komitmen yang dijalankan, serta sesuai 

dengan standar manajemen internasional tertinggi; 

 berusaha mencapai tujuan "nol cedera pada manusia" dengan menjalankan tindakan 

untuk identifikasi, penilaian, dan pencegahan dengan tepat atas risiko keamanan dan 

kesehatan kerja guna mengurangi secara permanen jumlah dan tingkat keparahan 

kecelakaan dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan, dan dengan menggiatkan 

rencana pemantauan kesehatan untuk melindungi pekerja dari risiko tertentu yang 

berkaitan dengan pekerjaan mereka, untuk tujuan ini; 

 mencapai pengurangan dampak lingkungan dari operasional Group melalui identifikasi, 

penilaian, dan pencegahan dengan tepat atas risiko lingkungan yang memungkinkan untuk 

identifikasi rencana tindakan yang sesuai; 

 mengembangkan dan menerapkan program manajemen keadaan darurat yang dirancang 

untuk mencegah dan menghindari cedera pada manusia dan kerusakan lingkungan 

apabila terjadi kecelakaan; 

 menetapkan, memantau, dan menginformasikan Pemangku Kepentingan Pirelli Group 

mengenai tujuan tertentu untuk pengembangan berkesinambungan atas kinerja 

kesehatan, keamanan, dan lingkungan kerja, berkaitan dengan proses, produk, dan 

layanannya sepanjang seluruh siklus hidup mereka; 

 melakukan pengembangan produk dan proses produksi yang aman, yang dirancang untuk 

memperkecil emisi polutan, timbulan sampah – juga dengan menggunakan kembali dan 

mendaur ulang material -, konsumsi sumber daya alam yang ada, dan penyebab 

perubahan iklim, guna melindungi lingkungan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, 

dengan fokus utama pada wilayah di mana Pirelli Group beroperasi; 

 memberdayakan, melatih, dan memotivasi karyawan-karyawannya mengenai bagaimana 

bekerja dengan cara aman dan ramah lingkungan, melibatkan semua level organisasi 

melalui program informasi dan pelatihan berkesinambungan, yang bertujuan untuk 

menggalakkan budaya keamanan di tempat kerja dan menghargai lingkungan serta 

memastikan bahwa tanggung jawab dan prosedur di area-area ini diperbarui, 

dikomunikasikan, dan dipahami dengan jelas sebagaimana mestinya; 



 
 

  

   

 

 menggalakkan informasi dan inisiatif peningkatan kesadaran pada isu-isu kesehatan, 

keamanan, dan lingkungan; 

 menawarkan dukungan praktis secara kontinu untuk memfasilitasi keseimbangan 

kehidupan dan kerja para karyawan; 

 mengelola rantai pasokannya (supply chain) secara bertanggung jawab, termasuk, 

khususnya, menghargai isu-isu kesehatan, keamanan, dan lingkungan kerja sesuai kriteria 

pemilihan pemasok, dalam ketentuan berdasarkan perjanjian dan dalam kriteria audit. Hal 

tersebut juga mewajibkan pemasoknya menerapkan model manajemen yang serupa 

dalam rantai pasokan mereka menurut regulasi, hukum, dan standar internasional 

mengenai lingkungan, kesehatan, dan keamanan kerja di negara di mana mereka 

beroperasi; 

 berbagi budaya keamanan di tempat kerja dan perlindungan terhadap lingkungan dengan 

Pemangku Kepentingan dari Pirelli Group dan berkolaborasi secara aktif di level nasional 

dan internasional dengan kelembagaan dan institusi akademis yang menangani masalah-

masalah ini. 

 

Dengan tujuan menjalankan nilai-nilai dalam Kebijakan ini, Pirelli telah menjalankan sistem 

manajemen "Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan" yang terpadu, terstruktur, dan dinamis 

berdasarkan praktik terbaik dan standar internasional yang diakui.  

 

Manajemen Puncak Pirelli, didukung dengan bimbingan yang kontinu dari Departemen 

Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, memiliki peran strategis dalam sepenuhnya menjalankan 

Kebijakan ini, yang memastikan keterlibatan semua personel dan pihak-pihak yang bekerja sama 

dengan Pirelli dan konsistensi tindakan mereka dengan nilai-nilai yang tercakup dalam Kebijakan 

ini. 

  

Pirelli menyediakan Pemangku Kepentingan-nya suatu kanal terdedikasi (“Prosedur Komplain 

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Group” yang dipublikasikan di situs web 

Pirelli) untuk pelaporan setiap situasi, juga secara anonim, yang melanggar Kebijakan ini, yang 

menimbulkan atau dapat menimbulkan risiko pada kesehatan, keamanan, dan keselamatan 

individu serta perlindungan terhadap lingkungan. 
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